
 
Ellenőrző bírói jelentés 

 
 
Verseny neve, időpontja: Eger Kupa 3. forduló, 2. futam 

 2015.10.04 
Ellenőrző bíró neve: Berecz Gábor 
 

 
Terep, engedélyek 
A verseny terepe az Eger, Pozsonyi utcától északra lévő lakópark és egy középiskola területe, valamint a Pozsonyi 
utcától délre eső kis lakótelep és családi házas övezet. Vincellériskola utcától délre eső lakóövezet valamint két iskola 
udvara volt. A múlt évben ezen a területen már rendeztünk versenyt. A térképet Kali Csongor sporttársunk készítette, 
akinek óriási tapasztalata és gyakorlata van a térképjavításban, rajzolásban. Idén új térképkivágat nem készült, a tavalyi 
térképeket használtuk. A versenyközpont és cél az Egri Katasztrófavédelem telephelyén volt. Az épület előtti utcában a 
parkolás, az épületben mosdási, illetve WC lehetőség biztosítva volt. A versenyközpont tömegközlekedéssel 
megközelíthető, a terep a sprint jellegű verseny lebonyolítására alkalmas. A rajt megközelítési útvonala a szabályoknak 
megfelelő volt, szalagozással ki volt jelölve. 
 
Térkép 
A térkép 1:4000 méretarányú volt, a jelkulcsi előírások betartásával készült. A pontmegnevezéseket is tartalmazó 
térképeket vízhatlan papírra nyomtattuk. A térképen a színek nyomtatása megfelelő volt, a térkép olvashatósága kiváló. 
Az ellenőrzőpontok sorszáma mellett a kódja is szerepelt. 
 
Pályakitűzés 
A pályák minősége, kornak, fokozatnak, előírt győztes időknek megfelelt. 

 
Tájékoztatás 
Kiírás, értesítő, időben megjelent az MTFSZ honlapon. A rajtlisták és az eredmények a verseny alatt folyamatosan a 
verseny helyszínén papír alapon és on-line formában is megtekinthetők voltak ( WIFI kapcsolattal), a verseny után 
néhány órával már interneten is olvasható volt. A rajtlisták és az eredménylisták formailag és tartalmilag megfelelőek és 
szabályosak voltak. 

 
Verseny lebonyolítása 
A versenyt 15 fős rendezőgárda bonyolította le teljes összhangban, mindenki tudta és végezte a feladatát. Az ellenőrző 
pontok elhelyezése a szabályoknak megfelelően és a térképen jelölt helyekre történt. A verseny előtt a pontok 
felvezetése rendezetten történt. A második futam felevezetése közben a Waldorf Iskola egyik kapuját a megbeszélés 
ellenére valaki bezárta, a rajtot 15 perccel el kellett halasztanunk. A kapu kinyitása után pontőr alkalmazásával 
biztosítottuk, hogy a verseny alatt kapuzárás többé nem fordulhatott elő. Egyéb esemény nem történt. A versenyzők 
szabályosan versenyeztek, sportszerűen viselkedtek. A versenyen mintegy 150 induló volt. 

 
Eredményhirdetés 
Az eredményeket papíralapon és online módon WIFI kapcsolattal közzé tettük. Óvás nem történt. Az 1-3 helyezettek 
oklevéldíjazásban részesültek. 

 
Egyéb 
A versenyzők nem igényeltek szállást. Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzők közül többen is megköszönték a jó 
pályákat és versenyzési lehetőséget. 


